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Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

Reservation

Anteckningar

§

Ledamöter
Elisabet Lassen (S)

X

Åsa Sjödén (S)

X

Tommy Svensson (S)

-

Mattias Ahlenhed (ViSKB)

X

Bengt Sörlin (M)

X

Ordförande

Justerare

Ersättare
Cathrin Näsmark (S)

-

Kim Lundin (S)

-

Ulf Breitholtz (V)

X

Johan Andersson (C)

X

Gunilla Fluur (ViSKB)

X

X
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 66

KS/65/2015 (4)

Ekonomisk uppföljning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet tackar för redovisningen.
Ärendebeskrivning
Chefsekonom Niklas Nordén redovisar kommunens nettokostnad jämfört med
strukturkostnad samt rankning gällande kostandsavvikelse för verksamheterna förskola och
barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ och familjeomsorg, äldreomsorg.
Uppgifterna har hämtats från databasen Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen).
Av rankingen framgår bland annat att endast nio kommuner i Sverige har högre
kostnadsavvikelse än gymnasieskolan i Sollefteå.
En information om införandet av höjd arbetsgivaravgift för yngre lämnas. Höjningen införs
i tre steg och från juni 2016 ska arbetsgivaravgiften vara 42 % för alla. Ändringen ska vara
kostnadsneutral för kommunerna men på grund av olika orsaker kommer nettokostnaden
för kommunen 2015 att bli cirka 400-500 tkr.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 67

KS/320/2015 (8.6)

Boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn
Allmänna utskottets beslut
På grund av den akuta bristen på HVB-boende för asylsökande ensamkommande barn, ger
allmänna utskottet kommunstyrelseförvaltningen följande uppdrag.
1 Upphandla driftentreprenad av HVB-hem inom kommunen till och med 2016-02-29
2 Ta hem ensamkommande barn till kommunen som nu är placerade utom kommunen
3 Arbeta fram alternativ för en långsiktning lösning av boende för ensamkommande barn
4 Vid allmänna utskottet i november
- lämna en uppföljning av driftentreprenaden samt
- avrapportera olika alternativ för en långsiktig lösning
Ärendebeskrivning
Av Migrationsverkets meddelande till kommunerna 2015-07-14 framgår att steg 4 i
fördelningstrappan börjar tillämpas från vecka 29. Detta innebär att asylsökande
ensamkommande barn kommer att anvisas till Sollefteå i ökande antal. Under första
halvåret ökade antalet med cirka 85 % jämfört med samma period 2015.
Kommunens HVB-boenden Aurora och 2 är fullbelagda. Det innebär att kommunen inte
har några boendeplatser i egen regi för ensamkommande barn och det i sin tur innebär att
varje ensamkommande barn som anvisas till kommunen kommer att externplaceras genom
att kommunen får köpa HVB-platser av privata aktörer i andra delar av Sverige.
Prognos
2015-04-10 gjorde kommunen en prognos över hur antalet ensamkommande barn skulle
komma att öka i kommunen under 2015. Prognosen beskrev även behovet av boendeplatser
för ensamkommande barn liksom behovet av så kallade utslussningslägenheter för
ungdomar 18-21 år.
Då Migrationsverket 2015-07-14 meddelade att steg 4 i fördelningstrappan skulle börja att
tillämpas vecka 29 innebar det att fler ensamkommande barn skulle anvisas till kommunen,
utöver gällande avtal. Det visade sig då att kommunens prognos varit i underkant.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 67
Aurora och Aurora 2 är indelade i tjej- och killplatser. Sedan slutet av juni har killplatserna
varit fullbelagda och endast en tjejplats varit ledig. Under första delen av juli gjordes
tjejplatsen om till en killplats och belades genast. Därmed var kommunens HVB-hem
fullbelagda.
Fram till den 17 juli har tre ensamkommande barn externplacerats på grund av platsbrist på
Aurora och Aurora 2.
2015-07-02 placerades ett barn extern till en kostnad av 3 6000 kr/dygn
2015-07-07 placerades ett barn externt till en kostnad av 3 300 kr/dygn
2015-07-16 placerades ett barn extern till en kostnad av 3 300 kr/dygn
Ersättningen från Migrationsverket är 1 900 kr/dygn.
2015-07-07 handlades 73 ärenden gällande ensamkommande barn. Den siffran har ökat
sedan dess och kommer att öka ytterligare.
Förvaltningens bedömning
Det är akut brist på HVB-boende för asylsökande ensamkommande barn. Det krävs ett
snabbt agerade för att kunna skapa nödvändigt antal boendeplatser om kommunen ska
kunna lösa uppdraget i egen regi.
Om kommunen bedriver verksamheten i egen regi är bedömningen att ersättningen från
Migrationsverket täcker kostnaden för HVB, handläggare och lärare.
Förslag under allmänna utskottets sammanträde
1 Åsa Sjödén (S) föreslår
- Att uppdra till förvaltningen att upphandla en driftentreprenad med Hero fram till och
med 2015-02- 29 med anledningen av den akuta situationen.
- Att "ta hem" de barn som finns utanför kommunen.
- Att förvaltningen fortsätter arbeta fram olika alternativ för en långsiktig lösning.
- Uppföljning av driftentreprenad och avrapportering av alternativen för en långsiktig
lösning skall ske i KS Au i november.
2 Ulf Breitholtz (V) föreslår
- Att förvaltningen får i uppgift att i egen regi utöka mottagningen av ensamkommande
barn genom att hyra lämpliga lokaler
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt Åsa
Sjödéns förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltnings yttrande 2015-08-10
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 68

KS/351/2015 (20)

Uppsagt avtal om markupplåtsele för rullskidspår m.m. på
fastigheten Trästa 4:19, Sollefteå
Allmänna utskottets beslut
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa
alternativa lösningar, servitut, bygga banan på kommunens mark m.m.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Torbjörn Källberg, Bragévägen 6 B, 191 45 Sollentuna äger skogsfastigheten Trästa 4:19,
Sollefteå.
Mellan tidigare fastighetsägare liksom med nuvarande fastighetsägare har kommunen haft
nyttjanderättsavtal för elljusspår/rullskidspår, skoterled, samt övriga spår och leder.
Detta har reglerats av nyttjanderättsavtal avseende elljusspår daterat 1968-06-11 och
1968-11-12 samt för spår och leder daterat 1985-08-31 samt 1985-10-0.
Via nyttjanderättsavtal 1991-10-25/1992-01-20 har Torbjörn Källberg upplåtit mark för
spår och leder inkluderande rullskidbana. Avtalet sades upp och undertecknades av båda
parter 2014-09-16 (Torbjörn Källberg samt Sollefteå kommun via fritid Bengt Åkerlind).
Nuläge
Orsaken till uppsägning av avtalet bedöms som oklar. Markägaren hänvisar till att han inte
fått ersättning enligt löpande avtal under en kortare tid då kommunen haft fel adress, men
att detta åtgärdats. En annan inte uttalad orsak, men trolig, får anses vara att ersättningen
varit låg. Grannfastigheten har fått en något större ersättning.
2015-05-08 träffade Källberg kommunens representanter Jonas Ögren, Mark och trafik
samt Ulla Ullstein, kommunägda skogen, Utredning och utveckling.
Markägaren var kritisk till kommunens nästan ett år långa handläggningen av uppsägningen
av avtalet.
2015-06-18 träffade Källberg återigen Jonas Ögren, Ulla Ullstein samt kommunchefen
Tomas Alsfjell.
Markägaren gjorde ett flertal inspel, men ställde inga specifika krav. Kraven avsåg han
spara till förhandling.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 68
Några ospecificerade krav ställdes. Det framgick dock inte nivån på önskvärd ersättning.
- Källberg överlåter till kommunen att ange vad markupplåtelsen är värd för att kommunen
ska kunna bibehålla rullskidbanan
- Källberg prioriterar ett byte av skogsmark mellan honom och kommunen där hans
fastighet i Västby Helgum byts mot i Sollefteå centralt beläget skifte.
- Inledningsvis önskade Källberg återfå fastigheten Trästa 1:7, som han tidigare ägt men
som kommunen bytt till sig. Denna mindre fastighet är belägen öster om Västra Spannsjön
och har används för hundaktiviteter. Marknadsvärdet får anses vara marginellt.
- Vid det senaste möte prioriterar Källberg byte av egen skogsfastighet mot kommunägd
skogsfastighet enligt flera varianter.
Källberg anger att skogen invid vägen upp till Hallstaberget, inkluderande rullskidbanan,
skulle ge kommunen som markägare möjlighet att bevara skogen invid entrén/vägen upp
till Hallstaberget, en skog som annars kommer att avverkas. Markägaren pekar här på en
del av fastigheten Trästa 4:19 i norr, omfattande ca 23 ha. Arealen på Trästa 4:19 är
318 ha varav 280 ha är produktiv skogsmark.
Kommunens bedömning är att det skogliga marknadsvärdet för denna del av fastigheten är
högt.
Källberg äger sedan några år en skogsfastighet i Helgum, Västby 13:2. Fastigheten omfattar
190 ha produktiv skogsmark och 16 ha övrig mark. Marknadsvärdet vid köpet var
3,6 miljoner kronor. Källberg anger att han vill byta denna skog mot kommunägd skog nära
Sollefteå. Skiften någon mil bort från Sollefteå är inte av intresse.
Källberg kan som ett alternativ tänka sig en försäljning av de 23 ha som närmast berörs av
rullskidbanan. Priser för denna del av fastigheten är en förhandlingsfråga.
Källberg har önskemål om att få två upplåtelser av jakt, företrädesvis älgjakt, på
kommunägda skogen Billsta 3:18, Sollefteå.
Förvaltningens bedömning
Kommunen har via upplåtelse av mark (nyttjanderättsavtal) brukat mark för leder och spår
på fastigheten sedan 1968. Det aktuella nyttjanderättsavtalet som Källberg sagt upp
2014-09-16 har löpt sedan 1992-01-20.
Orsaken till uppsägning av avtalet bedöms som oklar. En inte uttalad orsak, men trolig, får
anses vara att ersättningen varit låg.
Markägaren har gjort ett flertal inspel, men inte ställt några specifika krav. Kraven avser
han spara till förhandling.
Justerarnas signatur
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 68
Förvaltningen bedömer att upplåtelsen av mark för rullskidbanan används för att få tillstånd
ett markbyte med kommunen där Källbergs fastighet i Västby, Helgum i första hand ingår.
Rullskidbanan omfattar en areal på ca 340 m x 10 m, d.v.s. 0,340 ha.
Kommunen har att ta ställning till vilken prisnivå och vilka resurser som är rimliga för att
behålla nyttjandet av marken.
Markägarens krav för att fortsättningsvis möjliggöra ett kommunalt bruk av främst befintlig
rullskidbana har inte tydliggjorts men olika inspel/alternativ eller delar av alternativ har
redovisats.
Fastigheten Trästa 1:7. Fastigheten har tidigare ingått i Källbergs Trästafastighet, men
förvärvades av kommunen för att användas vid hundaktiviteter. Denna mindre fastighet är
belägen öster om Västra Spannsjön och består av övrig mark.
Dagens värde: Marginellt.
Trästa 4:19, del av. Omfattar rullskidbana med flera spår ca 23 ha. Försäljning av denna
del till ett värde efter förhandling alternativt ingå i en bytesaffär med kommunen där mark i
Sollefteås närhet ingår.
Dagens värde: Kommunens bedömning är att det skogliga marknadsvärdet för denna del av
fastigheten är högt.
Västby 13:2 i Helgum. Källberg har köptfastigheten av Sveaskog. Den omfattar 190 ha
produktiv skogsmark och 16 ha övrig mark. Källberg anger att han vill byta denna skog mot
kommunägd skog nära Sollefteå. Skiften någon mil bort från Sollefteå är inte av intresse.
Dagens värde: Kommunens bedömning utgår från marknadsvärdet vid köpet som var
3,6 miljoner kronor.
De fastigheter som idag ingår i kommunägda skogen och som ligger i anslutning till
Sollefteå stad är Billsta 3:18, nästan rågranne mot Källberg, samt Skärvsta 14:2. De båda
fastigheterna omfatattar en landareal på 1 729 ha inkluderande 1 455 ha produktiv
skogsmark.
På Billstaskiftet ligger mängder av spår och leder samt del av rullskidbanan. På
Skärvstaskiftet pågår byggnation av sex vindkraftverk. På båda skiftena har det under flera
år utförts betydande skogsvårdsåtgärder.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer 2012-02-27 § 11:
Övergripande verksamhetsmål
- Äga skog, bibehålla och om möjligt återskapa ursprunglig areal för brukningsenheten
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 68
Jaktupplåtelser på Billsta 3:18
Källbergs önskemål om två upplåtelser av jakt på den kommunägda skogen Billsta 3:18,
som del av ersättning för upplåtelse av mark för rullskidbana m.m. är inte möjligt.
Sedan ett flertal år finns jaktupplåtelser till privata och direkt till Sollefteå södra
viltvårdsområde.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer 2012-02-27 § 11:
- Alla fastigheter som ingår i skogsbruksplanen kan upplåtas för jakt, både småviltjakt och
älgjakt. Dock finns vissa mycket tätortsnära delar som undantas.
• Upplåtelse av jakt ska ske till marknadsmässiga priser
• Det långsiktiga målet är att upplåta jakt till i första hand jaktlag eller viltvårdområden och
i andra hand direkt till enskilda.
Dagens värde av två upplåtelser för älgjakt samt småviltjakt är 6 000 kr inkl. moms.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar inget av Källbergs alternativ som förslag till beslut.
Förvaltningens förslag
- En prisnivå för upplåtelsen av mark, nyttjanderätten, tas fram internt inför eventuell
vidare förhandling
- Möjligheten att gå från frivillig avsättning till beslut från myndighet, vanligtvis
lantmäterimyndigheten, exempelvis officialservitut tas fram.
- Juridisk prövning av nyttjanderättsavtalet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-08-04
Nyttjanderättsavtal undertecknat 1991-10-25/1992-01-20
Uppsägning av ovanstående avtal, daterat 2014-09-16
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 69

KS/271/2015 (4.6)

Revisionsrapport - Verksamhetens effektivitet
Allmänna utskottets beslut
1 Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
2 Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i september göra ett
utförligare yttrande.
Ärendebeskrivning
PwC, Kommunal Sektor har, på uppdrag av kommunens revisorer, genomfört granskning
av verksamhetens effektivitet inom gymnasieskolan och inom äldreomsorgens särskilda
boenden.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetet med att effektivisera
verksamheten under 2014 bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning görs en sammantaget revisionell bedömning att arbetet med
att effektivisera verksamheten hanteras varken på ett ändamålsenligt sätt eller med
tillräcklig intern kontroll. Vidare anges att granskningsresultatet inte gett nog med underlag
för att bedöma huruvida verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt.
I syfte att utveckla verksamheten lämnar kommunens revisorer följande rekommendationer:
-

Att kommunstyrelsen i arbetet med den nya organisationen samt målarbetet
inkluderar mål/mätetal rörande effektivitet som gör det möjligt att följa upp och
utvärdera verksamhetens effektivitet. Detta kan i sin tur tydliggöra
kommunfullmäktiges intentioner att mål ska vara kopplat till resurser

-

Klargöra ansvarsfördelning inom politik och förvaltning rörande verksamhetens
effektivitet.

Förvaltningens förslag till yttrande
Ny organisation
En stor organisationsförändring behöver ett tydligt syfte med tydliga mål och tydlig
ansvarsfördelning. Organisationsförändringen genomfördes under en relativt kort tid vilket
kan ha medfört att målarbete och ansvarsfördelning inte processats tillräckligt i
organisationens olika delar.
Justerarnas signatur
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 69
Förbättringsområden
- Effektivitet
För att kunna mäta effektiviteten i verksamheten behöver man kunna uttrycka graden av
måluppfyllelse i förhållande till insatta resurser. Det är de uppnådda resultaten och vad
verksamheten kostar som tillsammans bestämmer effekten.
-

-

Vilka mått ska användas för uppnådda resultat, mått som kan knytas till kostnader?
Effektivitetsmått och mätetal behöver anpassas till varje verksamhet. Hur detta
arbete ska initieras och bedrivas behöver ansvarssättas och tidsbestämmas.
Allt utvecklings och förbättringsarbete i övrigt som granskningsrapporten belyser
behöver beslutas, ansvarssättas och ges i tydliga uppdrag (till namngiven
person/personer) för respektive verksamhet och på respektive nivå för att nå
resultat.
I pågående målarbete finns möjligheter att fastställa mätetal som rör effektiviteten i
olika verksamheter.

Mätetal avseende effektivitet saknas, däremot finns mätetal på personella resurser och
andra verksamhetsspecifika nyckeltal och till viss del jämförelser med liknande kommuner,
länet och riket. Av intervjuerna på verksamhetsnivå framkommer att det har varit ett stort
fokus på ekonomi och hålla budgetramen vilket gör att kvaliteten upplevs komma i andra
hand. Verksamheten uttrycker önskemål om tydligare mål från politiken.
- Ansvarsfördelning
Tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning mellan verksamhet och politik ger ett bra
utgångsläge för ett utvecklande och effektivt samarbete
Gemensamma utbildningar kan bidra till att underlätta samverkan och skapa samsyn på
ansvarsfördelning mellan verksamhet och politik.
Det har under 2015 genomförts några gemensamma utbildningstillfällen för politiker och
tjänstemän.
Delegeringsordning för kommunstyrelsen beslutades december 2014 och har reviderats
2015-04-15 så ansvars och delegeringsordning finns för den nya organisationen.
I fortsatt arbete med att tydliggöra ansvar bör utredningen om en kommunallag för
framtiden beaktas. I slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2025:24) finns
att läsa att lagen är utformad utifrån ett medborgarfokus och som ska bidra till en mer
professionell och effektiv kommunal verksamhet. Områden som lyfts är bland annat
förbättrade förutsättningar för en professionell verksamhet och stärkt rättsäkerhet och
kontroll.
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Beslutsunderlag
Revisionsrapport – Verksamhetens effektivitet, 2015-05-27
Förvaltningsyttrande 2015-06-25

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

13 (18)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-08-18

Sida

14 (18)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 70

KS/275/2015 (1.7)

Reglemente för kommunala handikapprådet, ändring
Allmänna utskottets beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för redigering av dokumentet.
Ärendebeskrivning
Kommunens omorganisation medför att reglemente för kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet måste ändras. De övervägande ändringar som föreslås är att
begreppen nämnder och förvaltningar byts ut mot kommunstyrelse och förvaltning.
Tillagda paragrafer avser att åstadkomma en enhetlighet i rådens reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente med förslag till ändringar
Kommunala handikapprådets protokoll 2015-06-03 § 12

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-08-18

Sida
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 71

KS/335/2015 (1.7)

Reglemente för kommunala pensionärsrådet, ändring
Allmänna utskottets beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för redigering av dokumentet.
Ärendebeskrivning
Kommunens omorganisation medför att reglemente för kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet måste ändras. De övervägande ändringar som föreslås är att
begreppen nämnder och förvaltningar byts ut mot kommunstyrelse och förvaltning.
Tillagda paragrafer avser att åstadkomma en enhetlighet i rådens reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente med förslag till ändringar
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2015-05-25 § 17

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2015-08-18
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 72

KS/336/2015 (1)

Sammanträdesplan 2016
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
Sammanträdesplan för 2016 fastställs.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan 2016.
Nämnd/styrelse

Månad
J
J
A

dag

J

F

M

A

M

S

O

N

D

Kommunfullmäktige

må

-

29

4/4

2/5

30

27

-

26

31

28

19

Kommunstyrelsen

ti

19

9

8

12

10

7

9

6

11

8

6

- Samhällsutveckling

må

25

15

14

18

16

13

15

12

17

14

12

- Allmänna

ti

26

16

15

19

17

14

16

13

18

15

13

- Vård och omsorg

on

27

17

16

20

18

15

17

14

19

16

14

- Unga och lärande

to

28

18

17

21

19

16

18

15

20

17

15

Kommunstyrelsens utskott

Förslag under allmänna utskottets sammanträde
Ordföranden föreslår en del ändringar i förvaltningens förslag; Sammanträdena i januari
tidigareläggs en vecka, fullmäktige i mars utgår och sammanträdena i april tidigareläggs en
vecka.
Allmänna utskottet beslutar enligt ordförandens förslag.
Allmänna utskottets förslag- Sammanträdesplan 2016
Nämnd/styrelse

Månad
J
J
A

dag

J

F

M

A

M

S

O

N

D

Kommunfullmäktige

må

-

29

-

25

30

27

-

26

31

28

19

Kommunstyrelsen

ti

12

9

8

5

10

7

9

6

11

8

6

- Samhällsutveckling

må

18

15

14

11

16

13

15

12

17

14

12

- Allmänna

ti

19

16

15

12

17

14

16

13

18

15

13

- Vård och omsorg

on

20

17

16

13

18

15

17

14

19

16

14

- Unga och lärande

to

21

18

17

14

19

16

18

15

20

17

15

Kommunstyrelsens utskott

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-08-18
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 72
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till sammanträdesplan 2016, 2015-08-06

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-08-18

Sida

18 (18)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 73

KS/67/2015 (2.2)

Informationer
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet tackar för informationen.
a) Medborgarservice
Verksamhetschef Helen Söderqvist informerar om införandet av medborgarservice i
kommunhuset. Medborgarservice ska erbjuda "en väg in" för medborgarna. Personalen i
medborgarservice ska kunna vägleda och svara på många av de frågor som allmänheten
har, istället för att bli hänvisade vidare in i organisationen.
Medborgarservice införs i början av nästa år.
b) Besök i Resele
På inbjudan av Resele Servicepunkt och Reselebygdens byalag besökte allmänna utskottet
Resele efter ordinarie sammanträde.
Representanter från byalagets olika arbetsgrupper informerade om aktiviteterna i bygden,
behovet av bostäder, fler bussturer m.m.
Därefter besökte utskottet Servicepunkt Resele, ett tvåårigt projekt som startade våren
2014. Projektet går ut på att utveckla Resele Lanthandel till en servicepunkt och en naturlig
mötesplats i bygden. Projektledare Anna Sjödin informerade om verksamheten.
Resele har efter många ansökningar under flera år nu fått ett eget postnummer – 880 31.
Avsikten är också att ansöka om att lanthandeln ska bli postombud i Resele.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

